
   
 

   
 

Suomen Kumitekninen yhdistys – Finlands Gummitekniska Förening r.y. 

 

Säännöt 

 

1§ 

Yhdistyksen nimi on Suomen Kumitekninen Yhdistys – Finlands Gummitekniska Förening r.y. ja sen 

kotipaikka on Helsingin kaupunki. 

2§  

Yhdistyksen tarkoituksena on hankkimatta osallisille välitöntä taloudellista ansiota 

- edistää kumitekniikan tieteellistä ja teollista kehitystä, sekä 

- edistää kollegiaalisten yhteyksien solmimista. 

Yhdistys toteuttaa tarkoituksensa järjestämällä kokouksia, esitelmiä ja kursseja sekä antamalla lausuntoja 

kumiteknisissä kysymyksissä. Yhdistys ei puutu kysymyksiin, jotka koskevat työnantajien ja työntekijöiden 

välisiä suhteita. 

3§  

Yhdistyksen jäsenenä voi olla hyvämaineinen, kumitekniikan kehityksestä kiinnostunut henkilö. 

Yhdistyksen hallitus ratkaisee sille esitetyn jäsenhakemuksen. 

4§ 

Yhdistyksestä on oikeus erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti 

kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksut kuluvan kalenterivuoden 

loppuun asti. 

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksun maksatta kahden 

peräkkäisen vuoden ajan. 

5§ 

Yhdistyksen jäsenet suorittavat vuosittain syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Maksu suoritetaan 

koko vuodelta riippumatta siitä milloin jäseneksi liittyminen tapahtuu. 

6§  

Yhdistyksen asioita hoitaa kalenterivuodeksi valittu hallitus, johon kuluu puheenjohtaja ja vähintään kuusi 

ja enintään kymmenen jäsentä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai kun kaksi 

hallituksen jäsentä tekee siitä hänelle esityksen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, 

sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallituksen päätös astuu voimaan mikäli vähintään puolet sen jäsenistä sitä 

kannattavat. 

7§ 

Yhdistyksen nimen merkitsee puheenjohtaja yksin tai kaksi muuta hallituksen jäsentä yhdessä, tai ne 

henkilöt, jotka hallitus siihen määrää. 

8§ 



   
 

   
 

Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, kevätkokoukseen viimeistään kesäkuussa 

ja syyskokoukseen viimeistään joulukuussa. 

Kevätkokouksessa: 

- valitaan kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjan pitäjä sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa; 

- merkitään läsnä olevat jäsenet ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; 

- esitetään edellistä kalenterivuotta koskeva hallituksen laatima vuosikertomus; 

- esitetään toiminnantarkastajien kertomus ja sen mahdollisesti aiheuttama hallituksen selitys; 

- vahvistetaan tilinpäätös ja  

- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

Syyskokouksessa: 

- valitaan kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjan pitäjä sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa; 

- merkitään läsnä olevat jäsenet ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; 

- vahvistetaan seuraavaa vuotta koskeva tulo- ja menoarvio; 

- vahvistetaan seuraavaksi vuodeksi jäsenmaksun suuruus sekä määrätään minkä ajan kuluessa 

maksu on suoritettava; 

- vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 

seuraavaksi kalenterivuodeksi sekä 

- valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan seuraavan 

vuoden toimintaa. 

Kummassakin kokouksessa otetaan edellisten lisäksi käsiteltäväksi ne muut kokouskutsussa mainitut asiat, 

jotka hallitus esittää tai joista joku yhdistyksen jäsen vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta on 

hallitukselle tehnyt kirjallisen, perustellun esityksen. 

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. 

Kokouksessa jäsenen äänioikeutta käyttää jäsen itse. 

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan 

ääni. 

Ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia voidaan hallituksen kutsusta tarpeen mukaan pitää. 

Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan jokaiselle jäsenelle vähintään 10 päivää ennen kokousta. 

9§ 

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja on ne tositteineen yhdessä hallituksen vuosikertomuksen 

kanssa viimeistään maaliskuun kuluessa jätettävä toiminnantarkastajien tarkastettaviksi. 

Toiminnantarkastajien on annettava kertomuksensa kolmen viikon kuluessa siitä, kun tilit on heidän 

tarkastettavakseen jätetty. 

10§ 

Päätös yhdistyksen purkamisesta on hyväksyttävä kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa, jotka 

pidetään vähintään kuukauden väliajoin. Päätökseen vaaditaan ¾ kokouksessa äänestyksessä annetuista 

äänistä. 

Yhdistyksen purkautuessa on sen jäljellejääneet varat käytettävä yhdistyksen ajamien tarkoitusperien 

edistämiseksi yhdistyksen viimeisen kokouksen päätöksen mukaan. 



   
 

   
 

11§ 

Muissa kohdin noudatetaan yhdistyksistä kulloinkin voimassa olevaa lakia. 

 

Helsingissä 5.11.1979 

Säännöt päivitetty 11.9.2018 


